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ئهقلى ئىقتىدارلىق تېلېفون ئارقىلىق قۇرئان 
 ئايهتلىرىنى ئوقۇش ئۈچۈن تاهارەت بولۇش شهرتمۇ؟

 
 نومۇرلۇق سوئال-١٠٦٩٦١    
 :سوئال    
ۇنالردا قۇرئان كهرىم ېفبهزى ئهقلى ئىقتىدارلىق تېل    

پىروگراممىلىرى بار، ئىنسان خالىغان ۋاقىتتا تېلېفون ئېكرانى 
ئارقىلىق قۇرئان كهرىم بهتلىرىنى ئېچىپ ئوقۇيااليدۇ، تېلېفوندا 
قۇرئان ئوقۇشتىن ئىلگىرى تاهارەت ئىلىش كېرەكمۇ؟، بۇ ههقته 

 . ى سورايمهنچۈشهنچه بېرىشىڭالرن
 :جاۋاپ    
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان     

پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا . ئالاله تائاالغا خاستۇر
 .ساالملىرى بولسۇن-ئالالهنىڭ رەهمهت

قۇرئان كهرىمنىڭ خهتلىك ياكى ئاۋازلىق پىروگراملىرى     
رغا قۇرئان كهرىمگه بېرىلگهن هۆكۈم چۈشۈرۈلگهن تېلېفونال

شۇنىڭ ئۈچۈن، مهزكۇر تېلېفوننى تهرەتسىز تۇتسا ياكى . بېرىلمهيدۇ
قۇرئان كهرىمنىڭ . هاجهتخانىغا ئىلىپ كىرسه دۇرۇس بولىدۇ

تېلېفونغا چۈشۈرۈلگهن يازما شهكلى، قۇرئان كهرىمنىڭ ئۆزىگه 
فۇندىكى چۈنكى، تېلې. يېزىلغان ئهسلى يازما خهت شهكلى ئهمهس

قۇرئان كهرىم پىروگراممىسى تېلېفوندا دائىم قالمايدۇ، پىروگرامما 
شۇنداقال تېلېفۇندا قۇرئان . يۇيۇلسا ياكى بۇزۇلسا ئۇمۇ يوقىلىدۇ

 . كهرىمدىن باشقا نۇرغۇن پىروگراممىالر بولىدۇ



 

4 

تېلېفوندا : شهيخ ئابدۇرەهمان ئىبنى ناسىر ئهلبهرراكتىن    
توغرىسىدا سورالغاندا، شهيخ مۇنداق جاۋاپ  تهرەتسىز قۇرئان ئوقۇش

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى : بهرگهن
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد . بولغان ئالاله تائاالغا خاستۇر

 .ئهلهيهىسساالمغا ئالالهنىڭ رەهمهت ساالملىرى بولسۇن
ۈن ههممهيلهنگه مهلۇمكى، قۇرئان كهرىمنى ياد ئوقۇش ئۈچ    

تاهارەتنىڭ بولۇشى شهرت ئهمهس، ههتتا غۇسلى قىلىشى زۆرۈر 
بولغان كىشىمۇ يۇيۇنۇشتىن ئىلگىرى قۇرئان ئايهتلىرىنى ياد 

ئهمما قۇرئاننى ياد ئوقۇغاندىمۇ تاهارەت بىلهن . ئوقۇسا بولىدۇ
چۈنكى ئۇ، ئالاله تائاالنىڭ كاالمى، قۇرئاننى . تىالۋەت قىلىش ئهۋزەل

 .الۋەت قىلغاندا، ئۇنى كامىل ئۇلۇغلىغان بولىدۇتاهارەت بىلهن تى
. قۇرئان كهرىمنى تۇتۇپ ئوقۇش ئۈچۈن تاهارەتنىڭ بولۇشى شهرتتۇر

: يان قىلىنغان مهشهۇر ههدىسلهردەپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن با
بۇ توغرىدا . دېيىلگهن» قۇرئان كهرىمنى پهقهت پاك كىشى تۇتسۇن«

. ساهابىالر ۋە تابىئىنالردىنمۇ نۇرغۇن ئهسهرلهر بايان قىلىنغان
جۇمهۇر ئۆلىماالر، تاهارەتسىز كىشىنىڭ قۇرئان كهرىمنى ئوقۇشى 

 .    شتا بولغانياكى تۇتۇشىنى چهكلىگهن يهنى هارام دېگهن قارا
شۇنىڭغا ئاساسهن تېلېفون ياكى باشقا قۇرئان كهرىم     

پىروگراممىلىرى چۈشۈرۈلگهن ئۈسكۈنىلهرگه قۇرئان كهرىمگه 
چۈنكى، قۇرئان كهرىم ههرپلىرىنىڭ . بېرىلگهن هۆكۈم بېرىلمهيدۇ

ئۆزگهرمهسلىك ۋە ئۆچۈرۈلۈپ كهتمهسلىك قاتارلىق تهرەپلىرى بۇ 
بهلكى بۇ . ت شهكلىگه ئوخشىمايدۇئۈسكۈنىلهردىكى خه

ئۈسكۈنىلهردە ههرپلهرنىڭ خهت شهكلى قۇرئاندا ئوقۇلغاندەك 
بولماستىن بهلكى ئوقۇشنى تهلهپ قىلغاندا ئېكراندا ئاشكارا بولىدۇ، 
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. باشقا پىروگراممىغا يۆتكهلگهندە خهت شهكلى يوقاپ كېتىدۇ
 شۇنىڭ ئۈچۈن، قۇرئان كهرىم پىراگراممىلىرى چۈشۈرۈلگهن

تېلېفون ياكى لىنتا قاتارلىق پايدىلىنىش ئىمكانىيىتى بولغان 
نۇرۇل . [نهرسىلهرنى تاهارەتسىز تۇتسا ياكى ئوقۇسا دۇرۇس بولىدۇ

 ] ئىسالم توربېكىتى
مهن : شهيخ سالىه ئىبنى ئهلفهۋزان جانابلىرىدىن بىر كىشى    

 قۇرئان تىالۋەت قىلىشقا بهك هېرىسمهن، ئادەتته مهسچىتكه بۇرۇن
كىرىمهن، مېنىڭ قولۇمدا قۇرئان كهرىم پىروگراممىلىرىنىڭ 
تولۇق نۇسخىسى چۈشۈرۈلگهن ئهقلى ئىقتىدارلىق تېلېفون بار، 
بهزى ۋاقىتتا تاهارەت ئالمايال تېلېفوندا بىر قانچه سۈرە ياكى بىرەر 
پارە قۇرئان ئوقۇۋاتىمهن، تېلېفوندا قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن تاهارەت 

بۇ : پ سورىغاندا، شهيخ مۇنداق جاۋاپ بهرگهنئىلىش كېرەكمۇ؟ دە
ئىنسانىيهت دۇنياسىغا ئومۇملىشىۋاتقان باياشاتلىق ۋە راههت 

ا مهدهىيىلهر بولسۇنكى، قئالاله. پاراغهتنىڭ مههسۇلىدۇر
مهسچىتلهردە ئېسىل ۋە سۈپهتلىك بېسىلغان قۇرئان كهرىم 

. لمايدۇناهايىتى يېتهرلىك، تېلېفوندا قۇرئان ئوقۇشقا هاجهت بو
لېكىن تېلېفون ئارقىلىق قۇرئان ئوقۇشنى، قۇرئاننىڭ ئۆزىدىن 

قۇرئان « .تىالۋەت قىلغاننىڭ هۆكمىدە بولىدۇ دەپ قارىمايمىز
دېگهن ههدىسته بايان » كهرىمنى پهقهت پاك كىشىال تۇتسۇن،

ئهمما . قىلىنغاندەك، قۇرئاننى تهرەتسىز كىشى تۇتسا بولمايدۇ
يهنى قۇرئان . (فون مۇسههف دېيىلمهيدۇقۇرئان قاچىالنغان تېلې

 .تۈگىدى) دېيىلمهيدۇ
-تېلېفوندا قۇرئان ئوقۇش ئايلىق ئادەت كۆرۈپ قالغان خانىم    

قىزالر، شۇنداقال قۇرئان كهرىمنى كۆتۈرۈپ يۈرۈش قېيىن بولغان 
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كىشىلهر ياكى تهرەت ئىلىش قىيىن بولغان ئورۇنالردىكى  
يۇقىرىدا بايان : خۇالسه .كىشىلهر ئۈچۈن بىر ئاسانلىقتۇر

قىلىنغاندەك، تېلېفوندا قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن تاهارەتنىڭ بولۇشى 
 .شهرت قىلىنمايدۇ

 .ههممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچىدۇرئالاله تائاال      

      
 
 

 

 


